
 רעןומות

 קובץ התקנות
ג 4524 25 באוגוסט 1983  ט״ז באלול התשמ״

 עמוד

ן במעצר בישראל), התשמ״ג—1983 , 1910 ו נ ב ל  תקנות שעת חירום (ההזהתם של זוזייייס ה

 תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ג—1983 . , 1911

ן מס׳ 3), (תיקו /  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר מקסימלי
 התשמ״ג—1983 . . . 1912

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחרדי דלק) (מס׳ 11), התשמ״ג—
1912 . . . . . . . . . . . 1983 

 צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ׳(היטלים) (תיקון מס׳ 3), התשמ״ג—1983 . 1916



־ חירום (החזקתם סל עצורים מלבנון במעצר בישראל), ת ע  תקנות ש
ז 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

 מכוח סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח׳—1948 י,
 אני מתקין תקנות אלה:

ר 1. (א) מפקד בצבא־הגנה לישראל שדרגתו תת־אלוף לפחות שיש לו יסוד סביר צ ע ו מ  צ

נו  להניח שטעמי בטחון המדינה או בטחון הציבור מחייבים החזקתו במעצר של אדם שאי
 אזרח ישראלי או תושב ישראל אשר נעצר בלבנון ונמצא בישראל, רשאי להורות בצו
 בחתימת ידו על מעצרו של אדם זה לתקופה שתצויין בצו ושלא תעלה על שלושה חדשים

 (להלן — צו מעצר).

 (ב) צו מעצר יכול שיינתן שלא במעמד האדם שעל מעצרו הוא חל.

 (ג) צו מעצר יבוצע בידי שוטר או בידי חייל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט
, וישמש אסמכתה לחבישתו של אותו אדם (להלן — עציר)  הצבאי, התשט״ו—1955 2
 במקום מעצר שנקבע בצו המעצר או בצו מעצר מאוחר יותר, בתנאים שקבע שר המשפטים

.  בתקנות לפי סעיף 3 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל״ט—1979 3

 בקוית על 2. (א) שר המשפטים ימנה ועדת ערר או ועדות ערר לענ־ן תקנות אלה; ועדת ערר
י תורכב משלושה חברים ובראשם שופט. " ו 2  צ

 (ב) עציר רשאי לעדור על מעצרו בשיי ועדת ערר.

 (ג) האפשרות להגיש ערר והנוהל להגשתו יובאו לידיעת עציר תוך שבועיים
 מיום מעצרו לפי תקנה 1(א).

 (ד) ועדת ערר תהל לדון בערר בהקדם האפשרי ולא יאוהר משלושה שבועות
 מיום הגשתו.

ני ראיות כפי שנראה לה צודק ומועיל. ן ודי  (ה) ועדת ערר תדון לפי סדרי די

 (ו) ועדת ערר תחליט אם לאשר את המעצר כפי שנקבע בצו המעצר, אם להגבילו
 בזמן או להתנותו בתנאים, ואים לבטלו.

 אי-תחולת התיק 3. חוק סמיכויות שעת־חירום (מעצרים), התשל״ט~1979, לא יחול על מעצרי לפי

 תקנות אלה.

ס נ ו ה א ש  י״ג: באלול התשימי״ג (22 באוגוסט 1983) מ
) שר הבטהון 3 ~ 9 7 מ 1 ח ) 

 1 עייר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1.
 2 ס״ח התשט״ו, עמי 171.
 3 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 76.

 1910 קובץ התקנות 4524, ט״ז באלול התשמ״ג, 25.8.1983



 תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים) (תיקון מס׳ 2),

1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

: ן תקנות אלה  התשל״ב—1972 !, אני מתקי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו־160(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],

 1. במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג—1973 החלפת התוספת
א: בו  י

 ״תוספת

 (תקנה 3)

 שיעורי התשלום בשקלים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק:

 כדירות, לחור, לחודש.:
 ניקד מאור הרקת בור שופכין

15.72 3.50 53.52 

 כבתי עסק, לחודש:

 שטח בית העסק במטרים מרובעים ניקוי מאור הרקת בור ש

 עד 16 79.74 5.43' 22.02

 מעל 16 עד 24 120.64 8.66 35.69

 מעל 24 עד 32 161.59 10.84 45.13

 מעל 32 עד 40 201.42 14.09 56.66

 מעל 40 עד 48 241.32 17.35 68.20

 מעל 48 עד 56 281.14 19.53 78.69

 מעל 56 עד 64 322.09 22.79 91.27

 מעל 64 עד 88 401.78 28.20 116.46

 מעל 88 עד 112 482.60 33.58 137.43

 מעל 112 עד 136 563.36 39.01 159.49

 מעל 136 עד 160 643.10 45.52 183.61

 מעל 160 :
 בתוספת 79.74 5.43 22.02

 לכל 24 מטרים מרובעים או הלק מהם שמעל 160 מ״ר הראשונים.״

 2. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן. תחייי׳

ד ל ו י ו  ז׳ באלול התשמ״ג(16 באוגוסט 1983) ד
) שר הבינוי והשיכון 3 ־ 9 1 מ 9 ח ) 

 1 מ״ה התשמ״ב, עמי 267.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1475; התשמ״ג, עמי 672.

 קובץ התקנות 4524, ט״ז באלול התשמ״ג, 25.8.1983 1911



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בג! ילדים) (מתיר מקסימלי)
 (תיקון מס׳ 3), התשמי׳ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(3) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
ר:  1958 !, אני מצווה לאמו

 תיקיו סעיף 2 1. בסעיף 2(א) לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר

, במקום ״3514״ יבוא ״4765״, במקום ״3359״ יבוא ״4555״,  מקסימלי), התש״ם—1980 2
 במקום ״3165״ יבוא ״4290״, במקום ״3174״ יבוא ״4305״, במקום ״3007״ יבוא ״4075״,
 במקום ״2852״ יבוא ״3865״, במקום ״2930״ יבוא ״3970״, במקום ״2764״ יבוא ״3745״,

 ובמקום ״2607״ יבוא ״3535״.

 תחייה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באלול התשמ״ג(1 בספטמבר 1983). י

ג ר ו ף ב ס ו  וי באלול התשמ״ג(15 באוגוסט 1983) י
 שר הפנים

 ממלא מקום שר החינוך והתרבות

 נ ט״ח התשי״ה, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התש״ט, עמ׳ 1024; התשמ״ג, עמי 960.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק)

ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ח  (מס׳ 01, ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
יעצות עם יושב ראש והמנהל הכללי של הרשות הלאומית לאנרגיה,  1957 !, ולאתר התי

ר:  שהוסמך לצורך כך על ידי הרשות הלאומית לאנרגיה, אני מצווה לאמו

 1. לא ימכור אדם ולא יציע למכור, לא יקנה ולא יסכים שימכרו לו, כל חומר דלק
 מלומדי הדלק המפורטים בתוספת (להלן — המרי דלק), במחיר העולה על המהיר הנקוב

 בה.

 מחירים
 מרביים

ת 20.00—06.00 או  2. על מכירה של תמרי דלק שנעשתה בתחנת דלק ,בין השעו
 בימי המנוחה שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ה—1948 2
וחה האמורים, וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות,  לרבות במוצאי ימי המנ
 התש״ט—1949 י, לרבות מוצאי יום העצמאות, תחול תוספת של 3.00 שקלים על כל
י סוגי בנזין המסופקים בתחנת הדלק לתוך ן תקנה זו יראו מכירת שנ רה; לעני  מכי

 מכלו של הקונה באותה עת — כמכירה אחת.

 3. על מכירת גז נפט מעובה (להלן — גז) בשני מכלים המכילים 12 או 12.50 ק״ג
 כל אחד ואשר סופקו לצרכן תוך שש־עשחז שעות משעת הזמנתם תחול תוספת של 70.44

 תוספת מותרת
 למחיר המרי דלק

 תוספמ מותרת
 למחירי גז

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ו, עמי 223.
 2 עייר התש״ח, תום׳ אי, עמ׳ 1, 12.

 3 ס״ח ד־תש״ס, עמי 10; התשל״ת, עפ׳ 90.

 1912 קובץ התקנות 4524, ט״ז באלול התשפ״ג, 25.8.1.983



 שקלים שקבלתם תאושר בקבלה, ובלבד שתוספת זו לא תחול על מכירת שני מכלים לצרכן
 שהזמין מכל אחד שלא סופק לו תוך שבעה ימים ובינתיים התרוקן גם המכל השני.

 4. ספק של גז לא יגבה מאת אדם המצטרף כצרכן ביחידה המחוברת למערכת מרכזית מקדמה מרבית
 החל מיום תחילתו של צו זה, בעד השתתפות במלאי הגז שבמערכת ובעד זכות השימוש
 בגז לצריכת שוטפת, מקדמה בסכום העולה על 964.85 שקלים. בתקנה זו, ״מערכת

 מרכזית״ — מיתקן המשמש להולכת גז למספר יחידות נפרדות לצריכתו.

 5. (א) המחירים הנקובים בסעיף 2 ובחלק א׳ של התוספת כוללים את המס המוטל מם עיד מוס!»
 על פי חוק מס ערר מוסף, התשל״ו—1975 * (להלן — מם ערך מוסף}.

 (ב) המהירים הנקובים בסעיפים 1, 3 ו־4 ובחלקים ב׳ ו־ג׳ של התוספת אינם
 כוללים מס ערר מוסף.

 6. בעל משאבת דלק העוסק בה במכירת חמרי דלק חייב לציין עליה במקום נראה חובת הסיממ
 לעין את סוגי המרי הדלק הנמכרים בה ואת מחירו של כל סוג וסוג בהתאם להוראות.

 7. (א) בתחנת דלק המצויירת במשאבה למכירת קרוסין (נפט) לא יימכר קרוסין קרופין באריזות
 באריזות מוכנות מראש.

 (ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מכירה של קרוסין
 באריזות מוכנות מראש ועל מכירת קרוםין באמצעות מחלקי קרוסין עד ל ־250 ליטרים.

ט דלק לתדלוק ו ועד לתדלוק מטוסים וחברה המספקת סולר, דיזל או מז  8. חברה המספקת דלק המי
ט ^ מטוסים ואניות ר ר פ ב מ י ש ח ׳ ת ו ז ש, נהל הדלק, לפי דרי  המיועד לתדלוק אניות, תמציא למנהל מי

 המחיר אותו היא גובה מלקוחותיה לפי מרכיבי העלות השונים.

 9. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק) (מס׳ 10), ניפול
— בטל. 5  התשמ״ ג—1983

 תוספת

 (סעיף 2)

( ף ס ו ס ערך מ ל מ ל ו כ ) ( ץ ר א ל ה כ ב ) 

 שקלים

32.90 

36.70 

 4 סייח התשל״ו, «מ׳ 52.
 5 ק״ת התשמ״ג, עמי 785 נ.

ן ר לצרכ י ח ק א׳ - מ ל  ח

ו 91 אוקטן: י ז  1. מ
 מחיר לליטר בתחנת דלק

 2. בנזין 94 אויןטן:

ת דלק  מחיר לליטר בתחנ

 קובץ התקנות 4524, ט״ז באלול התשמ״ג, 25.8.1983 1913



ם י י ק  3. סולר: ש

 מחיר לליטר בתחנת דלק 26.20

 4. קרופיז (נפט):

 מחיר לליטר בתחנת דלק 27.10

( ף ס ו ס ערך מ לל מ ו כו נ י א ) ( ץ ר א ל ה כ ב ר לצרכן ( י ח ק ב׳ - מ ל  ח

: קטן  1. בנזין 91 או

 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים,
 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח 26,795.38

 2 בנזין 94 אוקטן:

 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים,
 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח 29,956.92

 3. סולר:

 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח —

 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל־999 ליטרים,
 המחיר ל־100 ליטרים 2,173.42

 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים,
 המחיר ל ־1000 ליטרים 21,639.38

 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים,
 המחיר ל־1000 ליטרים 21,607.88

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות,
 המחיר ל־1000 ליטרים 21,556.12

צח:  4. סולר מפו
 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח,

 המחיר ל־1000 ליטרים 21,556.12

 5. קרופין (נפט):
 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח —

 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל־999 ליטרים,
 המחיר ל ־100 ליטרים 2,248.68

 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים,
 המחיר ל ־1000 ליטרים 22,398.93

 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים,
 המחיר ל־1000 ליטרים 22,363.23

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות,
 המהיר ל־1000 ליטרים 22,311.34

 1914 קובץ התקנות 4524, ט״ז באלול התשמ״ג, 25.8.1983



° י י ק : ש חד ו  6. מזוט קל מי

 כולל הובלה ואספקת לתוך מכל הלקוח,
 המחיר ל־1000 ליטרים 13,536.00

 7. גז נפט מעובדו:

 כולל הובלה לבית הצרכן, התקנת המכל ודמי השירות —

 א. מכל המכיל 12 ק״ג 431.30

 ב. מכל המכיל 12.50 ק״ג 448.69

 ג. המסופק באמצעות מונה, המחיר למטר מעוקב 105.20

( ף ס ו ס ערך מ לל מ ת (אינו כו ק ו ו ש מ ה ה ר ב ח ן ה ס ח מ ר ב י ח ק ג׳ - מ ל  ח

 1. מזוט׳קל:

 מחיר ל־1000 ליטרים —

 בחיפה 11,439.00

 באשדוד 11,465.58

 בפי גלילות 11,737.17

 בבאר־שבע 12,015.80

 2. מזוט כבד ״4,000 — בהזרמה: מהיר לטון מטרי 9,712.00

: מחיר לטון מטרי 9,738.58 ד ו ד ׳׳4,000 — באשד וט הכ  3. מז

 4. מזוט כבד ״1,500 :

וט כבד וקל מעל 100,000 טון מטרי לשנה,  למפעל הצורר מז
ן מטרי — ר לטו  מחי

 א. בחיפה ובאשדוד — בהזרמה 10,091.00

 ב. באשדוד 10,117.58

 לאחרים —

 א. בחיפה 10,577.00

 ב. באשדוד 10,603.58

 5. מזוט קל:

 מחיר לטון מטרי, בחיפה ובאשדוד — בהזרמה 11,905.00

י ו ד ל ו (24 באוגוסט 1983) ד ג ו באלול התשמ״  ט״
נוי והשיכון  שר הבי

 ממלא מקום שר האנרגיה והתשתית

 קובץ התקנות 4524, ט״י באקיוי התשמ״ג, 25.8.1983 1915



 צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים)(תיקון מס׳ 3),
1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-—
ר:  1959׳, מצווה בזה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמו

 תיקון סעיף 3׳ 1. בסעיף 3(ב) לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ״ב—982! 1

 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״האחרון בכל חודש״ יבוא ״החמישה עשר בכל חודש ועד
 בכלל״,

ת 2. בתוספת לצו העיקרי, במקום סעיף (ב) יבוא: פ ס ז ת ;  ״יקיז ז

 ״(ב) על אף האמור בסעיף (א) לא יעלה ההיטל על —

 1. ירקות לעיבוד תעשייתי, למעט ירקות המפורטים להלן בפסקה (2) —

 (א) 210 שקלים לטונה מיום כ״ב באב התשמ״ג (1 באוגוסט 1983); ,

 (ב) 275 שקלים לטונה מיום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983);

 2. אפונה, גזר, מלפפונים, סלרי עלים, עגבניות, תפוחי אדמה, פלפל,
 שעועית, תות שדה ותירס לעיבוד תעשייתי —

 (א) 315 שקלים לטונה מיום כ״ ב באב התשמ״ג (1 באוגוסט 1983);

 (ב) 410 שקלים לטונה מיום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983);

 ירקות לשיווק, למעט תפוחי אדמה —

 (א) 525 שקלים לטונה מיום כ״ב באב התשמ״ג (1 באוגוסט 1983);

 (ב) 690 שקלים לטונה מיום כ״ ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983).״
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י ר ו ח  י ה ל ו מ ה ש
 ד׳ באב התשמ״ג (14 ביולי 1983) יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 נוזאשר,

 (חמ 635—3)

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 222; התשמ״א, עמ׳ 178.
 2 ק״ת התשמ״נ, עמי 1356; התשמ״ג, עמ׳ 95 ו־1308.
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